
                                                                 
TRAININGEN VOOR SCHOOLOPLEIDERS  2021-2022 
 

De kwaliteit van de begeleiding en beoordeling van onze studenten in de onderwijspraktijk is 

essentieel. Dat vraagt om praktijkbegeleiders (waaronder de schoolopleiders die zowel begeleiden 

als beoordelen) die goed gekwalificeerd zijn voor hun taak. Als onderdeel van het model ‘Samen 

Opleiden in Amsterdam’ hebben we in het ‘profiel schoolopleider’ de rol, de bekwaamheidseisen en 

de taken van de schoolopleider vastgelegd. Hierin staat beschreven wat de rol van de schoolopleider 

is binnen Samen Opleiden, wat deze persoon moet kúnnen en wat hij/zij concreet gaat dóen.  

We borgen de kwaliteit van de begeleiding en beoordeling van studenten door vanuit het 

opleidingsinstituut trainingen aan te bieden voor schoolopleiders. In de trainingen wordt gewerkt op 

basis van het profiel schoolopleider. Dit profiel sluit aan bij de bekwaamheidseisen zoals die staan 

vermeld in de Beroepsstandaard1 voor Lerarenopleiders (VELON, 2012). Dit houdt in dat met het 

volgen van de aangeboden trainingen al voor een deel kan worden toegewerkt naar het voldoen aan 

de eisen voor de (VELON-)registratie als lerarenopleider. Daarnaast wordt in de trainingen aandacht 

besteed aan inhoudelijke afstemming op het curriculum en op de verbinding theorie en praktijk en 

vice versa.  

 

Vanuit de opleiding bieden we ook in 2021-2022 twee trainingen aan voor schoolopleiders, te weten: 

 

1. Basistraining schoolopleiders 
voor schoolopleiders met 0-3 jaar ervaring in het begeleiden en beoordelen van studenten. 

 

2. Verdiepende training schoolopleiders 
voor schoolopleiders met 3 of meer jaren ervaring in het begeleiden en beoordelen van 

studenten. 

  

 
1 http://www.lerarenopleider.nl/velon/beroepsstandaard/ 

 

http://www.lerarenopleider.nl/velon/beroepsstandaard/


 
Basistraining schoolopleiders Verdiepende training schoolopleiders 
Voor opleiders met 0-3 jaar ervaring die nog geen training 
hebben gevolgd. Maximaal 12 deelnemers. 

Voor opleiders met ten minste 3 jaar ervaring en/of 
opleiders die de basistraining hebben gevolgd. 

De training wordt verzorgd door Inge Oudkerk Pool, in 
samenwerking met een instituutsopleider. 

De training wordt verzorgd door Inge Oudkerk Pool, in 
samenwerking met een instituutsopleider. 

Locatie: Amstelcampus, Pabo HvA Locatie: Amstelcampus, Pabo HvA en online 

Bewijs van deelname bij 100% aanwezigheid. Certificaat bij 100% aanwezigheid en voldoende uitgevoerde 
eindopdracht. 

3 dagdelen 2 dagdelen en voldoende afronden van eindopdracht. 

Tijdsinvestering: 12 uur (= fysieke aanwezigheid: 9 uur, 
voorbereiding bijeenkomsten: 3 uur). 

Tijdsinvestering: 15 uur (= fysieke aanwezigheid: 5 ½ uur, 
voorbereiding bijeenkomsten: 4 ½ uur, eindopdracht: 5 uur. 

Data:  
1. Dinsdag 5 oktober 2021 van 13.45 – 16.45 uur 

2. Dinsdag 9 november 2021 van 13.45 – 16.45 uur 

3. Dinsdag 25 januari 2022 van 13.45 – 16.45 uur 

Data:  
1. Dinsdag 23 november 13:45-16:45, op locatie 
2. Dagdeel 2: planning data en tijdstippen met cursisten in 

periode februari t/m april, online afspraak, in kleine 
groepjes, via intekenlijst (duur : 2 uur) 

 
 
Een korte beschrijving van de inhoud van de trainingen: 
 

Schoolopleiderstraining 1, de basistraining  

De training bestaat uit drie dagdelen. Hierin maken de schoolopleiders kennis met het profiel 

schoolopleider ‘Samen Opleiden in Amsterdam’.  Centraal staan basisvaardigheden op het gebied 

van het begeleiden en beoordelen van studenten.  

Er wordt kennis gemaakt met een aantal kernmodellen:  
 

• Niveaus van communicatie van Schulz van Tun 

• Gesprekscontinuüm van König 

• MERID-model 

• Criteriumgericht Interview (CGI) 

• STARRT-methodiek 
 

Ook wordt ingegaan op de afstemming inhoud en werkwijze zoals dit in het curriculum van de 

opleidingen vorm krijgt. De werkwijze in de trainingen is  praktijkgericht: (gezamenlijke) analyse van 

eigen casussen staat centraal.  

Er wordt een bewijs van deelname uitgereikt bij 100 % aanwezigheid. 
 
 

Schoolopleiderstraining 2, de verdiepende opleiderstraining  

De training bestaat uit twee dagdelen waarin de verdieping op ingebrachte casussen centraal staat. 

Ook in deze training wordt gewerkt aan de hand van het profiel schoolopleider ‘Samen Opleiden in 

Amsterdam’. Daarnaast wordt ook gebruikt gemaakt van eigen video-opnames van gesprekken in het 

kader van Samen Opleiden. Het verdiepende van de training zit in de complexiteit van de casussen: in 

groepjes van drie schoolopleiders wordt – onder begeleiding - intensief ingezoomd op gesprekken en 

op wat dat vraagt van de schoolopleider aan regie nemen, gesprekstechnieken en gesprekshouding. 

Er wordt verdiepend gewerkt met de eerder aangeboden kernmodellen aan de hand waarvan de 

eigen video-opnamen worden geanalyseerd:  
 

• Niveaus van communicatie van Schulz van Tun 

• Gesprekscontinuüm van König 



• MERID-model 

• Criterium gericht Interview (CGI) 

• STARRT-methodiek 

• Lower & Higher Order vragen 
 

De training wordt afgesloten met het uitvoering van een individuele eindopdracht die wordt 

beoordeeld  en nabesproken. 

De deelnemer krijgt een certificaat uitgereikt wanneer is voldaan aan de 100 % deelname en een 

voldoende uitgevoerde eindopdracht. De eindopdracht als geheel is ‘materiaal’ dat gebruikt kan 

worden bij een eventueel later te volgen traject voor VELON-certificering als lerarenopleider. 
 

De trainingen worden gegeven door Inge Oudkerk Pool, trainer van de HvA met veel ervaring op het 

gebied van het voeren van begeleidings- en beoordelingsgesprekken. Graag aanmelding per 

Opleidingsschool, door de coördinerend schoolopleider, door een mail te sturen aan het 

stagebureau: stage-pabo@hva.nl   

mailto:stage-pabo@hva.nl

